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Kính gửi:
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Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp
tại nhiều địa phương trên cả nước; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
Thông tin và Truyền thông, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và
Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức đợt
tuyên truyền cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19, với các nội dung cụ thể sau:
1. Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của các địa phương và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về
phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tuyên truyền trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức
thực hiện phòng, chống Covid-19 theo phương châm “5K + vắc xin”, nhất là đeo
khẩu trang khi đi ra ngoài, không tụ tập đông người; kết hợp giải pháp công nghệ
để chủ động chống dịch, sản xuất kinh doanh an toàn; chủ động, linh hoạt, sáng
tạo để thực hiện mục tiêu kép.
3. Tuyên truyền sự cần thiết phải tiêm vắc xin, tổ chức thực hiện tiêm vắc
xin theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, hiệu quả, trước hết ưu tiên cho các lực
lượng tuyến đầu và các địa bàn trọng điểm về dịch Covid-19 để người dân hiểu, tự
giác và tích cực tham gia.
4. Chủ động phối hợp với Sở Y tế kịp thời cung cấp thông tin cho người
dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng trên địa
bàn; thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai
báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; phối hợp với các
ban, ngành của địa phương để thường xuyên truyền thông khuyến khích nhân
dân giám sát, phát hiện người từ những địa điểm nguy cơ về nơi cư trú trên địa
bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không đúng sự thật.
5. Biểu dương kịp thời những điển hình, những tổ chức, cá nhân thực hiện
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thể hiện tinh
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thần đoàn kết, thống nhất của các địa phương trong cả nước, của người dân, của
các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
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